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ИСТОРИЈА МОДЕРНЕ КРИТИКЕ – РОМАНТИЗАМ
(Шелијева Одбрана поезије)

Не може се замислити већи контраст од оног између Бајрона и Шелија (1792-1822). 
Шелијева потпуна вера у имагинацију и њену вечну истину не би, међутим, требало 
да замагли чињеницу да он дели историјску тачку гледишта са својим пријатељима и 
другим савременицима. Његова најоригиналнија схватања у Одбрани поезије (1821) су 
исторична. У центру Шелијеве расправе је платоновска визија. То се истиче без сумње, 
речито, чак оштро. Шели преузима од Платона, директно или индиректно, виђење 
поезије као стваралачког принципа у човеку. Песници „нису само творци језика и му-
зике, игре, грађевинарства, вајарства и сликарства; они су и творци закона, оснивачи 
цивилизованог друштва, проналазачи животних уметности”,1 они су учитељи рели-
гије. „Поезија је запис најбољих и најсрећнијих тренутака најсрећнијих и најбољих 
умова“,2 песници су „људи најчистије врлине, најпотпуније разборитости, [...] најсрећ-
нији између људи“.3 Песници су и „филозофи веће снаге“,4 поезија је „и средиште и 
опсег знања; она је оно што обухвата сву науку“.5 Историјска улога поезије уздигнута 
је до основног цивилизаторског фактора како у мрачној прошло сти, тако и у садашњем 
добу, али и будућности. У закључним речима Одбране поезије, „песници су непризна-
ти законодавци света“.6

Јасно је данас да оваква одбрана поезије побија њену сврху. Поезија потпуно 
губи свој идентитет у лабавој синтези филозофије, морала и уметности. Оно што се 
може приписати овим трима заједно или једној од друге две, не може се озбиљно 
уписати у заслугу само поезији. Шелијевој реторици утврђен је датум још у његово 
доба; његови аргументи пре припадају ренесанси; он неретко звучи као Сидни (на 
кога се Шели често угледа и чију је Одбрану читао непосредно пре него што ће напи-
сати своју) и као Тасо, кога наводи када каже да је песник, осим Бога, једини ствара-
лац. Шелијево дело можда би се могло уклопити у културолошку ситуацију у којој се 
о јединству учењака, учитеља и пророка још увек говори у религиозним терминима. 
Опис поетског чина као чисте инспирације, ма како оправдан Шелијевим личним иску-
ством, написан је усхићеним тоном рапсода Ијона, Таса и Ђордана Бруна. Песников 

1 Цитати из Одбране поезије дају се у преводу Ранке Кујић (Боривоје Недић, ур., О поезији: избор 
енглеских есеја, Београд: Просвета, 1956), стр. 112.
2 Ibid., 135.
3 Ibid., 137.
4 Ibid., 115.
5 Ibid., 134.
6 Ibid., 139.



ум, према Шелију, потпуно је пасиван: „[Д]ух, када ствара, личи на угљевље које се 
гаси а које неки невидљиви утицај, као несталан ветар, распирује до пролазног сјаја.“7 
Овако, „чим стварање почне, надахнуће је већ у опадању, и највеличанственија пое-
зија која је икада саопштена свету можда је само нејака сенка песникових првобитних 
замисли“.8 Поезија није вештина већ визија, несаопштива визија, стање ума које је 
немогуће изразити. Песник не може вољно да ствара: највише што може је да пажљи-
во посматра своје тренутке надахнућа. Не може имати публику и изгледа да му и не 
треба. Поезија је његовом мистериозном дару, отуђујућој клетви и благослову, чисто 
само-изражавање и само-утеха. „Песник“, каже Шели, очигледно не уви ђа ју ћи кон-
традикцију са сопственом тврдњом о огромном социјалном и моралном зна чају пое-
зије, „је славуј који у тами пева да би умилним гласом развеселио своју личну самоћу“.9 
Морални ефекат поезије замишљен је код Шелија у класичним терминима: песник 
слика „лепи идеализам моралне изврсности“, како дефинише његов циљ у предгово ру 
за Ослобођеног Прометеја, а у више дидактичној терминологији, у ранијем предгово-
ру Побуне Ислама: „песник побуђује нагон дарежљивости, ватрену жеђ за изврсношћу“ 
и слави љубав као закон који треба да управља светом морала. Задатак поезије је да 
представи идеалног јунака на кога се ми морамо угледати. Шели сматра да је „Про-
метеј поетичнији лик од Сатане”, и подстакнут, наравно, својом аверзијом према тео-
логији, он брани Сатану из Изгубљеног Раја: као „морално биће, далеко је узвишенији 
од његовог (Милтоновог, прим. прев.) Бога“.10

Ова очекивања од поезије, прекомерена у својој грандиозности, била су делимич-
но изазвана есејем Томаса Лава Пикока Четири доба поезије – рационалистичким, 
циничним и хумористичним описом пропадања и коначног нестанка поезије у добу 
корисности. Управо је Шелијево претеривање једним делом полемичко. Чак и његово 
величање инспирације треба узети са одређеном резервом. Сам Шели је, наравно, 
континуирано прерађивао своја дела и није се у потпуности ослањао на инспира-
цију. Ипак, многе Шелијеве изјаве, схваћене дословно, допринеле су дискредитова-
њу онога што данас сматрамо романтичарском теоријом песништва: неумереност у 
пророчким тврдњама, потпуно поверење у инспирацију, сентиментално или утопиј-
ско идеализовање чисте комуникације доброте и љубави.

Срећом, овај есеј има и значајнијих делова од оних најчешће цитираних. Иако ос-
таје нејасна разлика између поезије и готово било које друге креативне активности 
човека, Шели похвално говори о поезији када се једном усредсреди на њу. Оно што 
модерна теорија назива „реализацијом“ добро је формулисао говорећи о поезији 
која „скида с нашег унутрашњег вида опну обичнога“.11 „Она нас присиљава да осе-
тимо оно што опажамо и да замислимо оно што знамо.“12 Он разуме какву супериор-
ност поетски медијум може имати над осталима у уметности. „Стваралачка машта 

7 Ibid., 134.
8 Ibid.
9 Ibid., 116.
10 Ibid., 129.
11 Ibid., 136.
12 Ibid., 136-137.
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производи језик по својој вољи“,13 језик сам је „поезија” (у свом ширем значењу), док 
боја или мермер представљају инертну материју, препреку, „облак који слаби свет-
лост“.14 Иако би се могло тврдити да су и материјали за скулптуру или слику такође 
инспирација и подстицај за уметника, Шели исправно види да језик није инертан и 
спољашњи, као што су то камен или боја, већ га је претходно створио сам човек, те 
је трајно у поетском стварању. Шели је такође страствен када је у питању улога рит-
ма у поезији: он као Колриџ покушава да минимализује дистинкцију између метрич-
ки организованог стиха и ритмичке имагинативне прозе. Платон и Бекон за њега су 
песници, не само у ширем значењу песника-филозофа, већ и због њиховог ритмич-
ног језика и сликовитости. Његов осећај за специфичност језика толико је јак да он 
одбија могућност превођења, иако је сам био веома успешан преводилац, нарочито 
делова Фауста. „Било би исто тако мудро да љубичицу баците у суд за топљење ме-
тала, да бисте открили формални принцип њезине боје и мириса, као кад бисте по-
кушали да творевине једног песника преточите из једног језика у други.“15

Ипак, најупечатљивији део есеја је, чини ми се, приказ опште друштвене историје 
књижевности. Не упућује на платоновску реторику и има другачију интелектуалну 
подлогу. Директно је инспирисана Пикоковом jeu d’esprit. Пикок је развио стару 
идеју о златном и сребрном добу поезије у циклус од четири доба, и то овим необич-
ним редом: класично доба гвожђа, злата, сребра и бронзе, а сва ова четири доба по-
новљена су у и модерном периоду. Доба гвожђа било је магловити зачетак поезије, 
златно доба – доба Хомера, Есхила и Пиндара, сребрно – Вергилија и Августина, и 
доба бронзе – касног римског опадања, за које је, по Пикоку, Нон репрезентативан. 
У енглеској поезији гвоздено доба било је средњи век, златно доба – Шекспирово, 
сребрно – доба Драјдена и Поупа, а бронзано Пикоково тадашње доба. Читав пре-
глед дозвољавао је да се извргну руглу како примитивно и средњовековно, тако и 
савремено. Пикок се смеје „истакнутом братству стихописаца, познатом под именом 
the Lake Poets” и алудира на Шелија када говори о „гунђавим, самољубивим рапсодија-
ма које испољавају песниково снажно незадовољство светом и свим живим у њему“. 
Схема такође допушта и тврдњу, познату раније код Вика и касније код Хегела, да је 
„песник у нашем добу полу-варварин у цивилизованом друштву“, да је поезија ствар 
прошлости, „ментална чегртаљка која је будила пажњу интелекта у детињству 
грађанског друштва“. Пикок тврди да је крајње време да се усмеримо на праве 
послове у животу. „Математичари, астрономи, хемичари, метафизичари, моралисти, 
историчари, политичари и политички економисти, који су се уздигли до вишег нивоа 
пирамиде интелигенције... виде модерни Парнас далеко испод њих.“

На ове полуозбиљне аргументе Шели одговара сличном осамнаестовековном 
схемом. Тешко је одредити тачан извор Шелијеве концепције, али таква врста схемат-
ске историје сусреће се код шкотских примитивиста, код Русоа или Хердера. Шелијев 
извор очигледно је био француски, пошто говори о „келтским“ освајачима Римског 

13 Ibid., 113.
14 Ibid.
15 Ibid., 114.
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царства и превласти „келтских“ народа након пада Рима. Оваква замена келтског и 
тевтонског могла се чути код Пол-Хенрија Малеа, швајцарског пропагандисте Нордиј-
ске ствари, као и међу келтоманима касног осамнаестог века. Тешко да ју је могао 
наћи у Немачкој, а у Енглеској ју је рано оповргао Томас Перси, енглески приређивач 
Малеа. Шели описује порекло поезије у потпуно натуралистичком маниру Русоа, 
Хердера, Монбодоа или Џона Брауна. Поезија је у чврстој вези са постанком човека: 
дивљаци су прво изражавали емоције према стварима које су их окруживале, а за-
тим према људима у друштву. Све је ишло уредним током. У детињству света сваки је 
човек био песник, он је плесао, певао и говорио језиком који је „животно метафори-
чан“.16 Песници су били и законодавци и пророци. Поезија је блиско повезана са мо-
ралним прогресом; она отеловљује етичке идеале свог доба. Шели тврди да су оно 
што у Хомеровој епици сматрамо манама – окрутност Ахилеја, препреденост Оди-
сеја – заправо обрасци постављени како би били подражавани. Нарочито је драма 
верно огледало историје обичаја: њено пропадање увек иде под руку са пропа-
дањем друштва. Према Шелију, комедија рестаурације је пример тога, као што је 
била и многим другим романтичарским критичарима, мада он тврди да је сликање 
сензуалности ипак боље него непостојање уметности уопште. Током периода касног 
Римског царства, након што је нестао хероизам човека, еротички и буколички пе сни-
ци обраћали су се најнижим емоцијама. Касније је, по свој прилици, обамрлост чак и 
обичних ниских страсти и осећања парализовала читаву поезију и лепо писање.

Шелијева концепција еволуције је циклична и, за тако снажног индивидуалисту 
какав је био, изненађујуће колективистичка. Првобитни језик по њему је „хаос ци-
кличке песме“;17 еротичке песме касне антике су „епизоде оне велике поеме коју су 
сви песници градили, од постанка света, као мисли једног великог ума“.18 Чак и исто-
рију Римског царства, иако је оно било без песника, чине „епизоде оне цикличке по-
еме коју Време исписује у сећањима људи“.19 Хомер, Данте и Милтон су три права 
епска песника (и нема других) јер је њихов „низ дела стајао у одређеном и разумљи-
вом односу према знању и осећању и религији доба“20 у ком су живели. Титула епс-
ког песника у овом највишем смислу мора бити ускраћена Вергилију, Тасу, Ариосту и 
Спенсеру, вероватно јер су били превише индивидуалисти, недовољно репрезента-
тивни за своју културу. Када говори о Дантеу, Шели на крају формулише неисцрпни 
потенцијал великог песника и процес увећања и разноврсности интерпретација 
које он подстиче. „Велика поема је извор који вечно навире водама мудрости и ду-
ховног уживања; и када једном неки човек и неко доба исцрпу све његово божанско 
изливање, у којему могу имати удела због својих посебних односа, ново и ново из-
ливање надолази, и увек се развијају нови односи, извор неслућеног и непојмљивог 
духовног уживања.“21 Ово осећање за ток историје чији је поезија део помаже да схва-

16 Ibid., 111.
17 Ibid., 112.
18 Ibid., 124.
19 Ibid., 125.
20 Ibid., 129.
21 Ibid., 130.
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тимо Шелијево учестало истицање његове сопствене савремености и учествовање 
у духу свог доба, иако званично није био присталица ниједне савремене поетичке 
доктрине (Вордсвортове или Китсове, на пример). Објашњава и његово необично 
величање (необично, ако узмемо у обзир Шелијеву личну изолацију и нерасположе ње 
критичара према њему) сопственог доба у закључку Одбране. Књижевност његовог 
доба се „поново родила“,22 а Шели је себе сматрао њеним весником, трубом, законо-
давцем; чак и они који нису знали да су пророци новог доба, несвесно су доприно-
сили духовној и политичкој револуцији коју је он предвиђао. „Песници су жреци не схва-
ћеног надахнућа.“23 Они изговарају „речи које изражавају оно што они не разумеју“.24 
Они су „трубе које позивају у бој, а своје одушевљење не познају“.25 Шели је веровао 
у „велики поход интелекта“ (као Китс када је претпоставио Вордсворта Милтону), у 
некакав тајанствени план који није приписивао Божанском провиђењу. Поезија је 
део тог плана. Уметност поезије и песник готово су изгубили свој идентитет, али они 
су изнова пронашли друштвену улогу која је толико узвишена и толико извесна у 
својој неминовности да јој не могу нашкодити ни занемаривање нити изолација. Пое-
зија је поновно установљена као део структуре друштва и историјског процеса: моћна 
чак и кад је једва видљива. Ово је била Шелијева права одбрана поезије, далеко увер-
љивија од расправе у којој се филозофија, морал и уметност стапају у заједничку ме-
шавину. То је била одбрана поезије која ће доминирати деветнаестим веком.

Изворник: Rene Wellek, A History of Modern Criticism: 1750-1950, том 2, The Romantic Age, New 
Haven and London: Yale University Press, 1968, стр. 124129.

(С енглеског превела Љубица Шљукић Туцаков)
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